
   

                                            

van de Werff: Knallend “de mist in” met nieuwjaar. 

 

Helder Helmond was op moment van dit schrijven druk bezig met het schrijven van een motie tegen 

vuurwerk. Wij dienden deze motie op 17 maart in samen met 4 andere partijen. Waarom zo’n motie 

zul je denken? Nou het antwoord volgt uit mijn betoog. Net na Sinterklaas was het al mis in de wijk. 

Iedere avond waren er op diverse plekken in de wijk al flinke knallen te horen. Soms trilden de ruiten 

in het kozijn. Daardoor waren er veel honden compleet van slag. Ik weet dat er al veel klachten 

waren ingediend. Maar ja, handhaving? Waar is die? Twee partijen zijn in deze in gebreke gebleven, 

ten eerste de ouders van de veroorzakers en ten tweede de politie. Wat heb je aan de regels als je ze 

niet kunt handhaven, zul je zeggen. En dat is een terechte opmerking/vraag. Ik persoonlijk ga elke 

dag met de hond wandelen in de Bakelse Beemden. Ver voor Nieuwjaar waren er al opgeschoten 

jongens uit onze wijk (ik ken ze) in de Beemden met vuurwerk bezig. Vogels schrokken, konijnen 

vluchtten en reeën renden weg. Ook verschillende wandelaars met honden, die ik tegenkwam, 

waren echt kwaad.  

 

Nu, 13 januari, ligt de hele Bakelse Beemd vol met vuurwerkafval. Als de huidige jeugd lak heeft aan 

de regels, dan moeten we iets doen. Daarom hoop ik dat de motie het gaat halen en dat we hiermee 

een duidelijk signaal afgeven aan de landelijke regering, zodat niet alleen Helmond en verschillende 

andere gemeenten voor een verbod zijn, maar dat 

heel Nederland deze motie steunt. Wat belangrijk 

voor jullie is dat er in deze motie ook een deel zit 

over de handhaving. Dus meer blauw op straat. Wij 

als Helder Helmond wensen iedereen een fijn 2020, 

zonder gestresste honden, gepanikeerde reeën en 

zonder een met vuurwerk vervuilde natuur. Hou 

onze Facebookpagina in de gaten want we hebben 

regelmatig een goedbezocht buurtcafé met allerlei 

actuele onderwerpen. 
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